
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de 
prova para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de 
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à 
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu 
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for 
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, 
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, 
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na 
sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1

Cem cruzeiros a mais

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verifi-
cou  que  o  funcionário  lhe  havia  dado  cem  cruzeiros  a
mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas pro-
testaram: entrasse na fila.
Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe
fechasse na cara a janelinha de vidro:
– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.
Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para
encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se
do guichê antes de encerrar-se o expediente.
No dia seguinte era o primeiro da fila:
– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.
– Eu?
Só então reparou que o funcionário era outro.
– Seu colega, então. Um de bigodinho.
– O Mafra.
– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.
– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o
Mafra. Não fui eu. Logo...
Ele coçou a cabeça, aborrecido:
– Está bem, foi o Mafra. E daí?
O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não
podia responder pela distração do Mafra:
– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso re-
ceber,  só  posso  pagar.  Receber,  só  na  recebedoria.  O
próximo!
O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o coto-
velo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-
se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indigna-
ção – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.
– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca tra-
balhou.
– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem
cruzeiros a mais.
Informaram-lhe  que  não  podiam  receber:  tratava-se  de
uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamen-
to. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu paga-
mento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?
– Mil não: cem. A troco de devolução.
– Troco de devolução. Entenda-se.
– Pois devolvo e acabou-se.
– Só com o chefe. O próximo!
O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia
seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o
chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historian-
do o fato e devolvendo o dinheiro.
– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.
– Questão absoluta.
– Louvo o seu escrúpulo.
– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entre-
gar ao senhor – suspirou ele.
– Quem disse isso?
– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Re-
cebedoria, parece.
– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe
para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O
Araújo sempre se metendo a entendido!
– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos
fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo.
Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para
dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão di-
rigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de
cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do
vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <http://www.velhosamigos.com.br/Co-
laboradores/Diversos/fernandosabino2.html>. Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do co-
tidiano narrado, uma crítica à

(A) dificuldade para solucionar problemas.

(B) rigidez do sistema burocrático estatal.

(C) superficialidade da linguagem burocrática.

(D) falta de consciência política das pessoas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão  “com  toda  urbanidade”  torna  o  enunciado
irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

(A) popularização do uso de estruturas eruditas.

(B) vulgarização do emprego de termos especializados.

(C) forma como as pessoas são atendidas nas reparti-
ções.

(D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em pú-
blico.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do
atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma
no seguinte trecho:

(A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes
de encerrar-se o expediente.”

(B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só
entregar ao senhor – suspirou ele.”

(C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na
recebedoria.”

(D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a
troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”,
para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

(A) do entendimento equivocado da instrução recebida.

(B) da interpretação literal de um sentido figurado.

(C) do nervosismo do público presente na fila.

(D) da irritação do atendente da seção.

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a
janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

(A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela
de vidro.

(B) a espera na fila de repartição pública é sempre um
transtorno.

(C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez
do narrador.

(D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horá-
rio previsto.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na construção do texto,  a conjunção “mas” no  trecho “Te-
nham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

(A) conexão entre os períodos do texto.

(B) encadeamento sequencial ao texto.

(C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.

(D) coerência entre os argumentos do texto.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-
se por

(A) um estilo espontâneo e padrão normativo.

(B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.

(C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteú-
do.

(D) uma estruturação oracional erudita e construção se-
mântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível em: <http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>.
Acesso em: 13 abr. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 signifi-
cando que

(A) há pessoas na fila que têm esse apelido.

(B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.

(C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.

(D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção
do

(A) entendimento do discurso público.

(B) sentido  pejorativo atribuído  a  termos usuais  na lín-
gua.

(C) efeito de sentido predominante nos dois textos.

(D) conteúdo semântico da mensagem.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso empregado para a produção do efeito de humor
no Texto 2 é a

(A) ambiguidade.

(B) inferência.

(C) pressuposição.

(D) intertextualidade.

língua_portuguesa_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto inter-
no bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhi-
dos por alguns países da América Latina. 

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.

OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: ____. Revenue Statistics. In:
Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Plublishins. Disponívem em:
<http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>.  Acesso  em:  12  mar.  2015.
(Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos
países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)

Argentina U$ 600,00

Bolívia U$ 28,00

Brasil U$ 2 220,00

Chile U$ 266,00

Uruguai U$ 50,00

Disponível em: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso
em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em
ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total
de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-
se a seguinte ordenação: 

(A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.

(B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina. 

(C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.

(D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do
calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674
quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, fo-
ram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-esta-
do>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado). 

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do
período anterior para o outro, foi de

(A) 0,31%

(B) 2,10%

(C) 210%

(D) 310%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distri-
buidora, a mesma quantidade de galões de água mineral
de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender
50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de
água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do
décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões
por mês. Em certo momento desse período, a quantidade
estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao
dobro da quantidade estocada de galões da outra marca.
Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

(A) Do terceiro mês.

(B) Do quarto mês.

(C) Do quinto mês.

(D) Do sexto mês.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tam-
pa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No
rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:
Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água

ou, de forma equivalente, diluir
3
5

de um copo de 300

mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embala-
gem desse produto tem capacidade, em mL, de:

(A)   15

(B)   18

(C) 150

(D) 180

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R$ 28,00 o
quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quan-
tidade de pães de queijo correspondente a R$ 10,50. Nes-
sas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente
deve embalar é

(A)   75

(B) 125

(C) 250

(D) 375

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software
livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la
por outra. Este recurso está localizado no menu

(A) Arquivo.

(B) Editar.

(C) Exibir.

(D) Ferramenta.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-
docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em se-
guida,  fazer  uma cópia  com um nome que indique uma
versão,  por  exemplo,  UFG2015.docx,  utilizando,  respecti-
vamente, os seguintes comandos:

(A) Salvar e Salvar Como.

(B) Salvar e Trocar Nome.

(C) Gravar e Converter.

(D) Gravar e Atualizar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da se-
cretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma
série de documentos, contendo cada um somente textos
digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de
equipamento e de classe de software que permitem proce-
der a esta digitalização de forma que o documento digitali-
zado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos
Word, são, respectivamente,

(A) Scanner e ADR.

(B) Printer e FTC.

(C) Printer e DDR. 

(D) Scanner e OCR.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou
remover programas usando o

(A) PAINEL DE CONTROLE.

(B) WINDOWS UPDATE.

(C) CENTRAL DE SEGURANÇA.

(D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente ‘Com-
putação na Nuvem’ (Cloud Computing), o termo utilizado ge-
nericamente como “nuvem” representa, simbolicamente,

(A) a rede local.

(B) a internet.

(C) as bases de dados.

(D) os servidores.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_médio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças do trato respiratório têm uma elevada preva-
lência em nosso meio. A via inalatória é a preferida para a
administração da terapia. Vários dispositivos, com diferen-
tes  características,  estão  disponíveis  no  mercado.  Entre
estes dispositivos tem-se:

(A) o  aerossol,  que  pode  ser  definido  como partículas
que permanecem suspensas no ar por um tempo re-
lativamente longo devido à sua lenta deposição, por
conta da gravidade.

(B) os  dispositivos  que  geram  aerossóis  polidispersos;
porém,  quanto  maior  o  desvio-padrão  geométrico,
menor será a proporção de partículas geradas ao re-
dor do diâmetro médio de massa.

(C) cateter tipo óculos, que comumente alcança com su-
cesso os pulmões e deposita as partículas por sedi-
mentação no epitélio.

(D) cateter simples, que permite a partícula permanecer
na via aérea, sendo transportada por difusão e depo-
sitada muito lentamente no epitélio.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A oxigenoterapia refere-se à administração de oxigênio su-
plementar e permite que:

(A) o oxigênio puro seja feito diretamente nas mucosas
do nariz e na garganta para ser melhor absorvido.

(B) o oxigênio seja aplicado através de cateter nasal, de
máscara de venturine ou tenda de oxigênio.

(C) o cateter nasal seja utilizado em paciente com dificul-
dade de movimentação. 

(D) a administração de medicamentos seja feita por meio
de um nebulizador, que transforma um medicamento
líquido em vapor.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A via subcutânea é indicada para medicamentos cuja ab-
sorção é mais lenta do que a da via intramuscular. A se-
quência correta do ângulo utilizado, da agulha preconizada
e  do  volume máximo  administrado,  nessa  via,  respecti-
vamente, é a seguinte:

(A) ângulo de 90º; agulha 13 mm X 4,5 mm; 1 ml de volu-
me máximo.

(B) ângulo de 15º; agulha 25 mm X 7 mm; 1 ml de volu-
me máximo.

(C) ângulo de 15º; agulha 13 mm X 4,5 mm; 2 ml de volu-
me máximo.

(D) ângulo de 90º; agulha 25 mm X 7 mm; 2 ml de volu-
me máximo.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conforto e a segurança fazem parte das necessidades
básicas de qualquer pessoa. A hospitalização, para alguns
pacientes, causa uma sensação de desconforto e insegu-
rança, por enfrentarem uma situação desconhecida longe
da família. Quanto à higienização e ao conforto, a assis-
tência integral da enfermagem visa garantir mais seguran-
ça e tranquilidade, esclarecendo as dúvidas a respeito da
rotina do tratamento. Para atender às necessidades do pa-
ciente quanto ao conforto e à segurança, deve-se:

(A) manter as roupas de cama bem esticadas, evitar odo-
res fétidos, barulhos, roupas em excesso, roupas en-
rugadas e correntes de ar. 

(B) arrumar a cama do paciente com o objetivo de pro-
porcionar  conforto  e  segurança,  bem  como  tornar
mais cansativo o trabalho de enfermagem.

(C) manter a cama fechada aguardando um novo pacien-
te com o impermeável no terço médio da cama e so-
bre o lençol móvel, prendendo ambos sob o colchão.

(D) retirar a roupa da cama do paciente acamado e colo-
car no hamper, podendo deixar o paciente desnudo
até a chegada da próxima roupa de cama.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O funcionamento dos sistemas orgânicos mais importan-
tes para a manutenção da vida é expresso por determina-
dos sinais: temperatura, respiração, pulso, pressão arteri-
al. A mensuração destes sinais vitais e a identificação de
tendências, diferenças e desvios revelam ao observador 
as alterações físicas e funcionais que estão se processan-
do naqueles sistemas. Entre os sinais vitais está a pressão
arterial que resulta da tensão que o sangue exerce sobre
as paredes das artérias, variando ao longo do ciclo vital.
De acordo com os parâmetros do Consenso Brasileiro de
Hipertensão para indivíduos acima de 18 anos, o parâme-
tro considerado ótimo é o seguinte:

(A) pressão arterial sistólica 140–159 e diastólica 90–99
mmHg.

(B) pressão  arterial  sistólica  130–139  e  diastólica  85–
89mmHg.

(C) pressão arterial sistólica < 120 e diastólica < 80 mmHg.

(D) pressão arterial sistólica 130 e diastólica 80 mmHg.

auxiliar_enfermagem
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A eliminação urinária e o controle dos produtos de excre-
ção urinária são funções elementares, indispensáveis para
o  funcionamento  normal  do  organismo.  Assim,  qualquer
modificação da excreção normal é capaz de causar pro-
blemas em outros sistemas do organismo. Com base no
exposto, conclui-se que a glomerulonefrite é:

(A) a  perda súbita  e  quase  completa  da  função  renal,
causada pela diminuição da filtração glomerular,  re-
sultando em retenção de substâncias.

(B) a inflamação do glomérulo por uma substância nociva
que  invade  o  organismo humano  e  que  o  sistema
imunológico tenta destruir.

(C) a presença de substâncias cristalizadas, que se de-
positam  em  alguma parte  do  sistema urinário,  for-
mando cálculos renais.

(D) o distúrbio caracterizado pela retenção de pequenos
volumes de urina na bexiga, mesmo após micção.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A aplicação externa de calor ou frio tem sido utilizada para
intervenção  em  diversas  situações.  Essa  indicação  se
deve ao fato de

(A) o calor relaxar os músculos e facilitar a circulação de-
vido à vasodilatação, acalmando assim a dor e impe-
dindo o edema local.

(B) o frio agir pela dilatação dos vasos sanguíneos, dimi-
nuindo a dor local e,  em certos tipos de ferimentos
abertos, controlar a hemorragia.

(C) o gelo (crioterapia) promover aumento do metabolis-
mo local. 

(D) o calor local ser melhor indicado na fase após reabili-
tação  traumática  devido  ao  aumento  dos  impulsos
nervosos que estimulam a dor. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os exames de sangue, urina e fezes devem ser feitos ro-
tineiramente,  na avaliação inicial  do  estado geral  ou no
exame periódico do indivíduo. Frequentemente,  o auxiliar
de enfermagem é responsável  pela  coleta  de  espécime
dos pacientes. Nesse caso, deve

(A) confirmar as solicitações do exame e verificar quais
precisam de preparo com antecedência. 

(B) preparar os recipientes de forma padronizada a fim
de que sirva para todos os exames.

(C) colher a quantidade exata da espécie, independente
do horário em que foi solicitado.

(D) rotular o recipiente colocando o nome completo, sem
precisar dados do prontuário, mas apondo assinatura
e data.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Compete ao auxiliar de enfermagem mediante a prescri-
ção do enfermeiro:

(A) realizar curativos simples.

(B) prescrever e orientar o tratamento.

(C) realizar a consulta de enfermagem.

(D) solicitar exames laboratoriais.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alimentação por sondagem nasogástrica ou gavagem é
a introdução de alimentos líquidos ou medicamentos no
estômago através de uma sonda. Os cuidados que a en-
fermagem deve ter com este procedimento são: 

(A) introduzir  opcionalmente um pouco de água após a
administração de alimentos ou medicamentos. 

(B) introduzir sempre um pouco de água na sonda após a
administração de alimentos ou medicamentos.

(C) utilizar técnica estéril, pois é um procedimento de alto
risco. 

(D) medir do lóbulo da orelha até 2 cm do apêndice xifoide
e, em seguida,  retirar  o fio-guia, para introdução da
sonda. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A diabetes é considerada uma doença crônica caracteriza-
da por episódios de descompensação. Entre as formas de
tratamentos tem-se: 

(A) reeducação alimentar, exercícios, insulina para o dia-
betes tipo 1.

(B) insulinoterapia e exercício físico para o diabetes juve-
nil ou tipo 2. 

(C) hipoglicemiantes orais e insulinoterapia para diabetes
tipo 2.

(D) reeducação alimentar, exercícios e medicamentos in-
dependente do tipo de diabetes.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As gestantes, durante o pré-natal, necessitam receber al-
gumas vacinas. A vacinação de rotina, para as gestantes,
deve ser contra:

(A) tétano e hepatite B.

(B) rubéola e tétano.

(C) febre amarela e coqueluche.

(D) sarampo e rubéola.

auxiliar_enfermagem



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                                         TAE/2015

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento familiar é um conjunto de ações que ofe-
rece recursos tanto para a concepção quanto para a anti-
concepção. Com relação a estes recursos na assistência à
anticoncepção,  de  acordo  com  o  Ministério  da  Saúde
(2006), conclui-se que: 

(A) a ligadura de trompas é considerado um método irre-
versível permitida para mulheres que tenham dois fi-
lhos,  sendo  obrigatória  para  mulheres  acima  de  25
anos.

(B) a temperatura basal corporal é utilizado como um mé-
todo contraceptivo por permanecer num determinado
nível baixo antes e durante a ovulação. 

(C) o aleitamento materno predominante  é considerado
um método eficaz de anticoncepção.

(D) a  anticoncepção  de  emergência  é  um  método  que
visa prevenir a gestação indesejada após uma rela-
ção sexual desprotegida. 

 
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na primeira hora,  após o  nascimento,  são recomendadas
ações de enfermagem para prevenção da hemorragia puer-
peral. Dentre elas, está a

(A) realização da manobra de Kristeller.

(B) verificação de sinais vitais a cada 15 minutos.

(C) manutenção de repouso absoluto no leito.

(D) aplicação de corticoide intramuscular.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança de seis anos de idade, com peso = 20 kg, é admi-
tida na unidade de saúde com diarreia e sinais de desidra-
tação. Foi prescrito SF 0,9% 30 mL/kg para ser infundido
em 30 minutos. O gotejamento por minuto, para se admi-
nistrar o volume total prescrito, nesse caso, é:

(A) 20 gotas/minuto.

(B) 25 gotas/minuto.

(A) 30 gotas/minuto.

(B) 60 gotas/minuto.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi criada
pela Organização Mundial da Saúde e UNICEF, em 1990,
para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno.
Para isso, foram elaborados 10 Passos para Sucesso da
Amamentação. O passo 4 da IHAC é o seguinte:

(A) ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na pri-
meira meia hora após o nascimento.

(B) incentivar o aleitamento sob livre demanda.

(C) não oferecer bicos artificiais ou chupetas a crianças
amamentadas.

(D) não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que
não seja o leite materno, a não ser que haja indicação
médica.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome da morte súbita é a morte súbita e inesperada,
durante o sono, de criança com menos de um ano, cuja
história clínica, exame físico, necropsia e exame do local
do óbito não demonstram causa específica (SBP, 2015).
Para prevenção dessa síndrome, é necessário:

(A) colocar travesseiro e rolos de contenção para o bebê
dormir até que complete 1 ano de idade.

(B) colocar o bebê para dormir na cama com os pais até
que complete 1 ano de idade. 

(C) colocar  protetores  almofadados  no  berço  até  que
complete 1 ano de idade.

(D) colocar  o bebê para dormir  em posição supina até
que complete 1 ano de idade.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, uma crian-
ça com dois meses deve receber as primeiras doses de
quatro vacinas diferentes, entre elas a vacina oral contra
poliomielite  e a vacina oral  contra o rotavírus.  Todas as
vacinas, incluindo as duas vacinas orais, podem ser admi-
nistradas simultaneamente no mesmo dia. Caso isso não
ocorra, no caso das vacinas orais, deve-se:

(A) respeitar o intervalo de 15 dias entre as vacinas.

(B) respeitar o intervalo de 10 dias entre as vacinas.

(C) administrar a vacina no dia seguinte.

(D) administrar a vacina dois dias depois.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o fluxograma para Classificação de Risco e Manejo
do paciente com dengue, é considerado sinal de alarme:

(A) hipotensão arterial.

(B) pulso rápido e fino.

(C) hipotensão postural e/ou lipotimia.

(D) enchimento capilar lento.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Estratégia de Saúde da Família trabalha de forma a ga-
rantir  a  prestação da  assistência  integral  e  contínua de
boa qualidade à população, elegendo a família e o seu es-
paço social como núcleo básico de abordagem no atendi-
mento à saúde. Entre os seus princípios norteadores, des-
taca-se o caráter substitutivo da clientela, que se caracteri-
za

(A) pela escolha da unidade de saúde como porta de en-
trada, do sistema local de saúde.

(B) pela  transformação das práticas tradicionais  de as-
sistência, com foco nas doenças, por um novo pro-
cesso de trabalho, centrado na Vigilância à Saúde.

(C) pelo trabalho em um território de abrangência defini-
da,  com  cadastramento  e  acompanhamento  dessa
população.

(D) pela garantia do acesso aos usuários e aos serviços
por meio do acolhimento como dispositivo de reorga-
nização do trabalho.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na reformulação da nova Política Nacional de Promoção da
Saúde, são pontuados os valores fundantes no processo de
efetivação dessa política.  Nesse sentido,  uma das ações
que garante o acesso aos benefícios da vida em sociedade
para todas as pessoas, de forma equânime e participativa,
visando à redução das iniquidades, é denominada:

(A) humanização.

(B) corresponsabilidade.

(C) justiça social.

(D) inclusão social.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na aplicação prática dos princípios éticos da bioética, di-
ante de um dilema, a observância da lealdade e do com-
promisso com o paciente são características da

(A) beneficência.

(B) não maleficência.

(C) justiça.

(D) autonomia.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Resolução n.  311 de 2007, do Conselho Federal  de
Enfermagem, fica estabelecido que recusar executar uma
prescrição  medicamentosa  e  terapêutica,  em  que  não
constem a assinatura e o número de registro do profissio-
nal, exceto em situações de urgência e emergência, é con-
siderado

(A) um dever e uma responsabilidade, no âmbito das re-
lações com as organizações empregadoras.

(B) um direito no âmbito das relações com as organiza-
ções empregadoras.

(C) um direito no âmbito das relações com os trabalhado-
res de enfermagem, saúde e outros.

(D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das rela-
ções com os trabalhadores de enfermagem, com a
saúde e outros.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Resolução n.  311 de 2007, do Conselho Federal  de
Enfermagem, no âmbito do sigilo profissional, manter se-
gredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em
razão de sua atividade profissional, exceto nos casos pre-
vistos em lei, mediante ordem judicial, ou com o consenti-
mento escrito da pessoa envolvida ou de seu representan-
te legal, é considerado:

(A) um dever e uma responsabilidade.

(B) um direito.

(C) um compromisso.

(D) uma proibição.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2011, são direi-
tos da pessoa com transtorno mental:

(A) ser tratada com humanidade e respeito com interesse
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recu-
peração pela inserção na família, no trabalho e na co-
munidade.

(B) gozar de espaços preferenciais, assim como aqueles
destinados  a  pessoas  portadoras  de  necessidades
especiais, gestantes e idosos.

(C) ter livre acesso aos dados dos Centros de Atenção
Psicossocial, uma vez que estes serviços são exclusi-
vos para as pessoas com transtorno mental.

(D) receber informações a respeito de sua doença e de
seu tratamento por solicitação de familiares ou res-
ponsáveis.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A internação psiquiátrica voluntária é aquela que

(A) ocorre sem o consentimento do paciente e a pedido
de terceiro ou família.

(B) é determinada pela justiça.

(C) é realizada por motivos sociais e econômicos.

(D) ocorre com o consentimento do paciente.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da
mobilização  de  usuários,  familiares  e  trabalhadores  da
saúde, iniciada na década de 1980, com o objetivo de mu-
dar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100
mil pessoas com transtornos mentais. Atualmente, a políti-
ca de saúde mental brasileira

(A) focaliza a substituição de um modelo de saúde men-
tal baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de
serviços comunitários com forte inserção territorial.

(B) desinstitucionaliza moradores de manicômios, crian-
do serviços asilares que realizam a (re)inserção de
usuários em seus territórios existenciais.

(C) focaliza o cuidado na doença mental das pessoas e
tem como objetivo o controle da sintomatologia.

(D) organiza serviços semiabertos, formando redes com
a política de segurança pública para garantir proteção
da pessoa com transtorno mental e de outras que es-
tão ao redor.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a prevenção de infecção cirúrgica, deve ser adotado
o seguinte procedimento:

(A) o paciente deve ser orientado a tomar um banho pré-
operatório na noite anterior e antes de ser transporta-
do ao centro cirúrgico.

(B) a equipe de cirurgia deve executar a escovação das
mãos após a paramentação cirúrgica.

(C) a ferida operatória suturada deve permanecer desco-
berta após o ato cirúrgico.

(D) a degermação da pele do paciente, antes da cirurgia,
atualmente é contraindicada.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No pós-operatório imediato, devem ser monitorizados de
15 em 15 minutos na 1ª hora e de 30 em 30 minutos na 2ª
hora:

(A) os sinais vitais.

(B) o gotejamento das soluções.

(C) o nível de ansiedade.

(D) os sinais flogísticos.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso a seguir.

S.L.M., de 50 anos, do sexo feminino, foi submetida à ci-
rurgia de prótese de joelho direito. Foi para a enfermaria
com recomendações de observação atenta aos mem-
bros inferiores, pois havia perdido sensibilidade nas per-
nas. 

De acordo com o caso, conclui-se que a paciente tomou a
seguinte anestesia:  

(A) raquianestesia.

(B) geral.

(C) local no joelho direito.

(D) bloqueio de plexo braquial.
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